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Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
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Dagordningen fastställdes enligt lämnat förslag.
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Kathrine Månsson valdes att justera dagens styrelseprotokoll. Ingen
beslutsuppföljning.
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Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. I protokollet står det felaktigt
att de nya lokalerna på våning sju ska besittas av tullsvar. Det är ännu inte
bestämt vilka som ska sitta där.
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Inkomna skrivelser
En ny ställföreträdande gruppchef för en gränsskyddsgrupp i Göteborg har
utsetts.
En ny ställföreträdande gruppchef för en gränsskyddsgrupp på Landvetter har
utsetts.
Tjänsten som biträdande chef för analysenheten i Göteborg är tillsatt.
En HR-generalist har anställts i Göteborg fr.o.m. 091201.
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RALS
Parterna har träffats vid två tillfällen än så länge, men flera träffar är inbokade.
Någon förhandlingsordning är inte fastställd än.
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Kurser
Inga aktuella.
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Rapporter
Inriktningsgruppen har kommit med ett förslag på en justering av Effektiv
Handels organisation. KC:na föreslås byta namn till KC Uppföljning (heter idag
KC Företag), KC Tillstånd (idag KC Q) och KC Klarering (idag KC Ombud).
En arbetsmiljökonsekvensanalys kommer att genomföras.
KC Gränsskydd Göteborg har varit på personaldagar på Stenungsbaden.
Omdömet har väl varit ”sådär” om innehållet, men ett ord lärde sig alla,
helhetssyn!
Intervjuerna till BRA-tjänsterna ska komma igång under v 47.
Hot mot två tjänstemän har rapporterats. Vid båda tillfällena har en
polisanmälan inlämnats.
Sune Carlsson har varit på scannermöte på Island. En mycket intressant och
trevlig resa.
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Övriga frågor
Ska Tull-Kust köpa blommor alternativt sätta in pengar till någon fond vid
begravning av pensionärer? Ska vi istället skicka kondoleanstelegram? Frågan
kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.
Julkort kommer att skickas ut till alla långtidssjuka.
Angående frågan om tjänstetitlarna på tullinformationssektionen så kommer det
inte att ske någon ändring av dessa titlar just nu.
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Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 16 december kl. 09.00. Plats meddelas
senare.
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Mötet avslutades
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